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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Prefeito David Almeida 
anuncia dignidade às vítimas 

da Covid-19 sepultadas em 
covas coletivas

O prefeito de Manaus, 
David Almeida, anunciou, 
nesta terça-feira, 2/11, Dia 
de Finados, durante visita 
a seus entes queridos, no 
cemitério São João Batis-
ta, no bairro Nossa Senho-
ra das Graças, zona Cen-
tro-Sul, o enterro digno às 
15 vítimas de Covid-19, se-
pultadas ano passado em 
uma cova coletiva, durante 
a primeira onda da pande-
mia do novo coronavírus.

Ainda segundo Almei-
da, o sepultamento das 15 
vítimas da Covid-19, em 
covas individuais, não se 
trata de politização, mas 
de dignidade aos mortos e 
conforto às suas famílias, 
pelo momento difícil pelo 
qual passaram.

“Buscar dar dignidade 
às pessoas é a minha obri-
gação e de minha equipe, 
enquanto gestores. E eu 
peço a Deus que conforte 
todas as famílias, estamos 
buscando dar um conforto 
a elas, além de prover dias 
melhores para a nossa ci-
dade”, pontuou.

O secretário de Limpeza 
Urbana, Sabá Reis, expli-
cou que o processo para a 
execução do ato ainda está 
em fase de elaboração, e 
todo o procedimento será 
feito de forma regular e 
organizada, sempre pon-
derando o respeito às víti-
mas e às famílias.

Projeto na Aleam 
cria programa de 

reinserção de idosos 
no mercado e 

trabalho

De autoria do presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amazonas 
(Aleam), deputado Rober-
to Cidade (PV), o Projeto 
de Lei (PL) 543/2021, que 
está tramitando no Parla-
mento Estadual, visa criar 
o Programa Terceira Idade 
Ativa. O objetivo é reinse-
rir pessoas com mais de 60 
anos no mercado de tra-
balho, por meio de quali-
ficação e reciclagem pro-
fissional, além da criação 
de um banco de dados de 
empresas interessadas na 
contratação deste público 
alvo.

Segundo o deputado, 
ao retornar ao trabalho, 
o idoso tem sua qualida-
de de vida melhorada, se 
sentindo útil e tendo uma 
ocupação.

“Dados do IBGE apon-
tam que 20% dos idosos no 
Brasil seguem trabalhando 
após a aposentadoria. Isso 
se dá porque a aposenta-
doria é menor do que o 
salário que eles ganhavam 
trabalhando e, também, 
porque o trabalho para o 
idoso é uma forma se man-
ter ativo”, destacou.

Roberto Cidade lembrou 
que há exemplos mundo 
afora de empresas que ti-
verem a sensibilidade de 
abrir as portas para a ter-
ceira idade, como o Wal-
-Mart, nos EUA, que tem 
mais de 500 colaborado-
res com idade avançada

Servidores podem não receber aumento 
porque o Estado desrespeita a Lei Fiscal, diz 

Dep. Dermilson
O deputado Dermil-

son Chagas (Podemos) 
afirmou, nesta sexta-fei-
ra (29/10), que o anúncio 
de pagamentos de datas-
-bases, promoções e pro-
gressões de carreira feito 
pelo Governo do Amazo-
nas para várias categorias 
poderá não acontecer se 
neste último quadrimestre 
o governador Wilson Lima 
não conseguir equilibrar 
os gastos da máquina pú-
blica que já ultrapassou o 
limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF), que estabelece um 
conjunto de normas de fi-
nanças públicas voltadas 
para a responsabilidade 

na gestão fiscal, mediante 
ações para prevenir riscos 
e corrigir desvios que pos-
sam afetar o equilíbrio das 
contas públicas.

Dermilson Chagas afir-
mou que, com a divulga-
ção do Relatório de Gestão 
Fiscal do 2° Quadrimestre, 
uma exigência da LRF, fica 
evidente o excesso do li-
mite de gastos com pes-
soal do governo do Estado 
do Amazonas. Segundo o 
relatório, o percentual da 
despesa com pessoal está 
em 50,06%, quando deve-
ria estar abaixo do limite 
máximo de 49%. Confor-
me o próprio governador 
anunciou, os reajustes aos 

servidores representam 
um impacto de R$ 500 mi-
lhões anuais na folha de 
pagamento, e os benefí-
cios começam a ser pa-
gos pelo Estado a partir de 
2022. Dermilson Chagas 
disse que todas as secre-
tarias e órgãos da Admi-
nistração direta e indireta 
do Governo do Estado re-
alizam contratações todos 
os meses, ferindo o direi-
to de centenas de candi-
datos aprovados em con-
cursos realizados pelo 
Governo do Amazonas na 
gestão passada e que ain-
da aguardam convocação 
para ocuparem seus car-
gos. 
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Senadores apresentam projetos 
tornando obrigatório o 

certificado de vacinação
Recente pesquisa feita 

pela Confederação Nacio-
nal dos Municípios (CNM) 
mostrou que 249 de 1,8 
mil prefeituras (13,4%) já 
adotaram o passaporte da 
vacina, uma espécie de 
comprovante para permi-
tir que pessoas imuniza-
das tenham acesso livre a 
shows, feiras, congressos, 
eventos e outros ambien-
tes com aglomerações. 
Embora a entidade acre-
dite que esse número ten-
de a crescer, a exigência 
não é unanimidade entre 
os administradores públi-
cos e vem sendo discutida 
pelos senadores, interes-
sados em uniformizar as 
decisões já adotadas em 
âmbito local. 

O senador Carlos Porti-

nho (PL-RJ) foi um dos pri-
meiros a chamar atenção 
para o tema ao apresentar 
o PL 1.674/2021, criando 
o Passaporte Nacional de 
Imunização e Segurança 
Sanitária (PSS). 

De acordo com o texto, 
o documento vai permi-
tir que pessoas vacinadas 
ou que testaram negati-

vo para covid-19 circulem 
em espaços públicos ou 
privados onde há restri-
ção de acesso. 

O objetivo, segundo ele, 
é conciliar a adoção de 
medidas restritivas para 
conter a pandemia com a 
preservação dos direitos 
individuais e sociais.

Fonte: Agência Senado

Bolsonaro pode ser 
banido das redes 

sociais após fala que 
associa vacina à Aids 

A CPI da Covid pediu ao 
STF (Supremo Tribunal 
Federal) para que seja re-
jeitado o pedido do pre-
sidente Jair Bolsonaro de 
anular os requerimentos 
que buscam suspender as 
contas do chefe do Exe-
cutivo das redes sociais e 
também quebrar seu sigi-
lo telemático. 

O ministro do STF Ale-
xandre de Moraes deter-
minou no sábado (30) que 
a CPI da Covid desse infor-
mações sobre a ação. Isso 
ocorreu após Bolsonaro, 
por meio da AGU (Advo-
cacia-Geral da União), 
apresentar uma ação ao 
STF contra a decisão da 
CPI da Covid.

O requerimento da co-
missão foi aprovado após 
Bolsonaro associar as va-
cinas contra a Covid à 
Aids.

A decisão da CPI tam-
bém autorizou o envio da 
afirmação do presidente 
sobre o tema ao ministro 
Alexandre de Moraes, com 
o objetivo de que o caso 
seja investigado no in-
quérito das fake news em 
curso no Supremo e tam-
bém determinou que o 
presidente se retrate pu-
blicamente pela declara-
ção.

Em relação aos dados 
sigilosos, o requerimento 
ordena que eles sejam en-
viados pelas plataformas 
à PGR (Procuradoria-Ge-
ral da República) e ao STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral) relativas ao período 
de abril de 2020 até hoje.

O objetivo do colegiado 
é ter acesso a informações 
sobre as redes do presi-
dente, como dados cadas-
trais, registros de conexão 
e cópias de conteúdo ar-
mazenado.

Eleições2022: Sérgio Moro já tem convite 
pronto para filiação ao Podemos

O ex-ministro da Justi-
ça Sérgio Moro retorna ao 
Brasil nesta segunda-fei-
ra, 1º, vindo dos Estados 
Unidos, e já iniciou o mo-
vimento para ampliar as 
conversas políticas sobre 
sua possível candidatu-
ra ao Palácio do Planalto, 
em 2022, como alternati-
va da terceira via ao presi-
dente Jair Bolsonaro e ao 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Com o fim 
do contrato de consultoria 
que tinha com a Alvarez & 
Marsal, Moro está liberado 
para atuar politicamente 
e vai se filiar ao Podemos 
no próximo dia 10, em Bra-
sília. O convite para a ce-
rimônia já começou a ser 
distribuído. 

“Juntos, podemos cons-

truir um Brasil justo para 
todos”, diz o texto, com a 
foto do ex-ministro, emol-
durada por uma bandeira 
do Brasil. O ato de filiação 
ocorrerá em grande estilo, 
no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães. An-
tes, no entanto, Moro vai 
se reunir com integrantes 
de outros grupos que têm 
simpatia por sua provável 
candidatura. Os primeiros 
alvos dessas discussões 
são dirigentes do futuro 
União Brasil, partido que 
surge com a fusão do DEM 
e do PSL.

Na ala do antigo PSL es-
tão possíveis aliados de 
Moro, caso ele decida ba-
ter o martelo e concorrer 
mesmo à Presidência - a 
outra opção é a disputa 

por uma vaga ao Senado. 
Na terça ou quarta-feira, 
o ex-ministro deve con-
versar com o deputado 
Júnior Bozzella (SP), que 
hoje é vice-presidente do 
PSL e manterá o posto no 
União Brasil.
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Revolução: Implante cerebral promete 
detectar e curar depressão profunda 

Cientistas norte-ameri-
canos deram um passo  gi-
gante rumo ao diagnóstico 
e tratamento da depressão 
profunda ao instalarem 
um implante elétrico no 
crânio de uma paciente. 
O estudo experimental foi 
divulgado na revista cien-
tífica Nature Medicine e 
citado pela BBC News. 

Pesquisadores da Uni-
versidade da Califórnia, 
em São Francisco, nos Es-
tados Unidos, ressaltam 
que ainda é cedo para afir-
mar com certeza absoluta 
se o aparelho poderá ser 
colocado na generalidade 
de pacientes com depres-
são severa, resistente a ou-

tros tipos de tratamento.
Sarah, de 36 anos, foi a 

primeira e única paciente 
até ao momento subme-
tida ao tratamento expe-
rimental. A paciente rece-
beu o dispositivo há mais 
de um ano e diz que a sua 
vida mudou radicalmente.

De acordo com a pesqui-
sadora Katherine Scangos, 
psiquiatra da Universidade 
da California, a inovação 
foi possível localizando os 
“circuitos da depressão” 
no cérebro da mulher.

“Encontramos um local, 
que é uma área chamada 

corpo estriado ventral, no 
qual a estimulação elimi-
nou de forma consisten-
te os seus sentimentos de 
depressão”, mencionou à 
BBC News. 

Acrescentando: “e tam-
bém encontramos uma 
área de atividade cerebral 
na amígdala que poderia 
prever quando os seus sin-
tomas eram mais graves.”

Os cientistas destacam 
que ainda serão neces-
sários mais estudos para 
testar o tratamento e per-
ceber se este pode ajudar 
mais pessoas com depres-
são severa e talvez indiví-
duos que sofram de outras 
doenças mentais.

Consultas urológicas caem na 
pandemia e sociedade alerta 

população

Alerta:  sintomas precoces de artrite 
reumatoide

A Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) alerta sobre 
os impactos da pandemia da 
covid-19 no setor, especial-
mente na realização de diag-
nósticos e de tratamentos do 
câncer de próstata. O alerta 
é feito no mês em que se de-
senvolve a campanha mun-
dial Novembro Azul, que co-
meçou em 2003, na Austrália, 
com a intenção de chamar a 
atenção para a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce de doenças que atin-
gem a população masculina.  
As cirurgias para retirada da 
próstata por câncer tiveram 
redução de 21,5% na compa-
ração entre 2019 e 2020. Os 
dados inéditos do Ministério 
da Saúde, obtidos a pedido 
da SBU, constam do Sistema 

de Informação Hospitalar 
(SIH). As coletas do antígeno 
prostático específico (PSA) e 
de biópsia da próstata que, 
junto com o exame de toque 
retal, diagnosticam a doença, 
registraram quedas de 27% e 
21%, respectivamente, como 
mostram as informações do 
Sistema de Informações Am-
bulatoriais, do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Houve diminuição ainda 
no número de consultas uro-
lógicas no SUS (33,5%). As in-
ternações de pacientes com 
diagnóstico da doença caí-
ram 15,7%. As consultas com 
um urologista também sofre-
ram queda. Até julho, foram 
1.812.982, enquanto em 2019 
foram 4.232.293 e em 2020, 
2.816.326.

1. Sensação extrema de 
fadiga

A fadiga é um sintoma 
comum desta condição. 
Mesmo antes da manifes-
tação dos sinais óbvios da 
condição como dor nas 
articulações e inflama-
ção, quem sofre de artrite 
reumatoide pode sentir-
-se extremamente cansa-
do e deprimido. 

2. Perda de peso inex-
plicável

Dor nas articulações e 
a perda de peso parecem 
não estar relacionadas, 
razão pela qual este sinto-
ma passa frequentemente 
despercebido. Perda de 
peso inexplicável, junta-
mente com fadiga prolon-
gada é considerado um 
sintoma precoce da artri-
te. É um efeito indireto da 
inflamação causada devi-
do ao ataque aos tecidos. 

3. Rigidez nas articula-
ções

Depois de uma ou duas 
semanas, pode notar rigi-

dez nas articulações, es-
pecialmente de manhã. 
Os episódios de rigidez 
articular também podem 
ocorrer a qualquer mo-
mento do dia após um pe-
ríodo de inatividade. 

4. Sensação de dor-
mência e formigueiro

Inflamação dos tecidos 
também pode colocar 
pressão excessiva sobre 
os nervos. Pode ao lon-
go do tempo levar a dor-
mência e formigueiro nas 
mãos e pés.

5. Dificuldade em mo-
ver os membros

A rigidez e sensibilidade 
nas articulações podem 
dificultar os movimentos. 

Na fase inicial da ar-
trite reumatoide, a pes-
soa pode ter dificuldade 
em mover o pulso para a 
frente e para trás e reali-
zar exercício.

 Com o tempo, a doen-
ça progride e começa a 
danificar os ligamentos e 
tendões.
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Vacinação contra a 
Covid-19 será retomada na 

quarta-feira, 3/11 
Os pontos de vacinação 

da Prefeitura de Manaus 
contra a Covid-19 não fun-
cionaram na segunda e ter-
ça-feira, dias 1º (ponto fa-
cultativo no município) e 2 
de novembro (feriado pelo 
Dia de Finados). O atendi-
mento aos usuários será 
retomado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (Sem-
sa) na nesta quarta-feira, 
3/11, quando 37 locais es-
tarão oferecendo a 1ª dose 
da vacina para os que por 
algum motivo ainda não se 
vacinaram; a 2ª dose para 
os que se encontram ou já 
ultrapassaram o intervalo 
para completar o esquema 
vacinal e a dose de reforço 
para imunossuprimidos, 
idosos e trabalhadores da 
saúde que atendem os cri-
térios exigidos pelo Minis-
tério da Saúde. 

Além dos cinco pontos 
de grande fluxo - Sambó-
dromo, Studio 5 Centro 

de Convenções, Centro de 
Convivência Pedro Padre 
Vignola, Shopping Pheli-
ppe Daou e Sesi -, 32 uni-
dades de saúde da rede 
municipal, situadas em to-
das as zonas geográficas, 
estarão oferecendo a vaci-
na das 9h às 16h. Todas fa-
rão atendimento exclusivo 

a pedestres, à exceção do 
Sambódromo, que atende 
também em sistema drive-
-thru, vacinando os usu-
ários dentro dos próprios 
carros. A lista dos pontos 
de vacinação que operam a 
partir de quarta-feira pode 
ser acessada em http:/bit.
ly/localvacinacovid19.

Opera+: semana de 
intensificação dobra 
número de cirurgias 
de vesícula na FHAJ

O projeto Opera+, do Go-
verno do Amazonas, reali-
zou 51 cirurgias eletivas de 
colecistectomia, procedi-
mento para retirada de pe-
dra na vesícula, durante a 
semana de  intensificação, 
de 25 a 29 de outubro, da 
Fundação Hospital Adria-
no Jorge (FHAJ), na zona 
sul de Manaus. É o dobro 
da média desse procedi-
mento que o hospital cos-
tuma realizar por semana.

Foram atendidos pacien-
tes inseridos na regulação 
que, por conta da pande-
mia de Covid-19, tiveram 
adiadas suas cirurgias ele-
tivas – aquelas com agen-
damento, sem urgência 
que signifique risco de 
morte ao paciente.

Com o cenário de redu-
ção dos casos de Covid-19, 
a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-AM) está ace-
lerando as cirurgias eleti-
vas por meio do Opera+, 
do programa Saúde Ama-
zonas. O objetivo dessa 
intensificação é reduzir o 
tempo de espera dos pa-
cientes regulados pela 
Central Unificada de Re-
gulação e Agendamen-
to de Consultas e Exames 
(Cura).

A FHAJ também aumen-
tou a quantidade de aten-
dimento para fisioterapia, 
importante no processo de 
recuperação e que diminui 
o tempo de permanência 
na internação. 

Governo do Amazonas anuncia início de novo 
protocolo para realização de grandes eventos
Entrou em vigor, nesta o 

novo protocolo para realiza-
ção de grandes eventos es-
portivos, musicais e culturais. 
A medida segue as orienta-
ções do Comitê Intersetorial 
de Enfrentamento da Co-
vid-19 e está prevista no de-
creto nº 44.669, de 13 de ou-
tubro deste ano.

De acordo com o documen-
to, está autorizada a realiza-
ção de eventos com a ocupa-
ção de 50% da capacidade do 
público do local. Os eventos 
também deverão obedecer 
aos protocolos sanitários es-
tabelecidos pela Fundação de 
Vigilância em Saúde Dra. Ro-
semary Costa Pinto (FVS-R-
CP).

Caso haja descumprimen-
to, os estabelecimentos po-
derão ser multados em até R$ 
50 mil.

O decreto estabelece, ain-
da, que a entrada nos eventos 
está condicionada a apresen-
tação de comprovante do es-
quema de vacinação comple-
to para os adultos, seja com 
as duas doses ou dose única.

Já os menores de 18 anos 
deverão apresentar compro-
vação regular do esquema 
vacinal contra a Covid-19, 
conforme o calendário de 
imunização, nos eventos em 
que a entrada for permitida.

Para eventos com público 
a partir de 5 mil pessoas, os 
organizadores deverão sub-

meter o Plano de Trabalho do 
Evento à avaliação e aprova-
ção do Comitê Intersetorial 
de Combate e Enfrentamento 
à Covid-19.
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Biden dará US$ 9 bi para 
programa que promete acabar 
com desmatamento até 2030

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
nesta terça-feira, 2, que o 
Congresso americano deve 
liberar US$ 9 bilhões até 2030 
para o programa que visa 
acabar com o desmatamento 
no planeta até o fim desta dé-
cada. “Por meio desse plano, 
os EUA ajudarão o mundo a 
cumprir nossa meta comum 
de conter a perda de florestas 
naturais e restaurar pelo me-
nos 200 milhões de hectares 
adicionais de florestas e ou-
tros ecossistemas até o ano 
2030”, disse, em discurso no 
âmbito da Conferência das 
Nações Unidas para Mudan-
ças Climáticas (COP-26), que 
acontece na Escócia. 

O democrata também se 
comprometeu a trabalhar 
para garantir que os merca-
dos reconheçam os benefí-

cios econômicos de medidas 
naturais de retenção de car-
bono e disse que coordenará 
ações com comunidades lo-
cais e indígenas. “Preservar 
florestas e outros ecossiste-
mas pode e deve desempe-

nhar um papel importante 
no cumprimento de nossas 
ambiciosas metas climáticas 
como parte da estratégia de 
emissões líquidas zero que 
todos nós temos”, pontuou o 
presidente dos EUA.

Líder supremo do 
Talibã faz rara 

aparição pública e 
afasta rumores de que 

estaria morto

O líder supremo do Ta-
libã, Haibatullah Akhund-
zada, fez uma rara apari-
ção pública neste sábado 
(30), afastando rumores 
de que estaria morto. Até 
então, Akhundzada não 
havia sido visto em públi-
co nem mesmo depois de 
o grupo extremista reto-
mar o controle do Afega-
nistão, em 15 de agosto, o 
que alimentou especula-
ções a respeito da morte 
do “Amir-ul Monimeen” 
ou “comandante dos fiéis”. 

Akhundzada visitou a 
escola religiosa Jamia 
Darul Aloom Hakimia, na 
cidade de Candar, a se-
gunda maior do país, de 
acordo com informações 
de um líder da facção is-
lâmica à agência de notí-
cias Reuters.

A agência AFP também 
confirmou a aparição do 
líder talibã, por meio de 
uma mensagem do grupo, 
segundo a qual Akhun-
dzada falou durante dez 
minutos “a uma grande 
congregação”. Em um áu-
dio que acompanhou o 
texto, é possível escutá-lo 
recitando orações e bên-
çãos.

O líder supremo do Afe-
ganistão é uma figura re-
clusa e associada a tudo o 
que tornou o Talibã sinô-
nimo de repressão ultrar-
religiosa. 

Após a retirada dos EUA 
do Afeganistão e a im-
plantação de um governo 
interino, Akhundzada se-
guiu no posto de autori-
dade religiosa, política e 
militar máxima do grupo, 
posição que mantém des-
de 2016, depois da morte 
do mulá Akhtar Mansour 
em um ataque dos EUA 
com drones.

Mundo atinge incrível marca de 5 milhões de 
mortos pela covid-19 

Após quase dois anos de 
pandemia, com avanço da 
vacinação e a queda de 
mortos e casos, o mundo 
atingiu nesta segunda-
-feira, 1º de novembro, 
a marca de 5 milhões de 
mortes pela covid-19, se-
gundo levantamento da 
Universidade Johns Ho-
pkins (EUA). Esse núme-
ro é um pouco menor do 
que a soma da população 
dos Estados de Roraima, 
Amapá, Acre, Tocantins e 
Rondônia (5,8 milhões de 
habitantes). 

O número, porém, deve 
ser significativamente 
maior do que as estatís-
ticas oficiais conseguem 
detectar. Isso por causa da 
testagem irregular ao re-
dor do mundo e das mor-
tes que ocorrem em casa, 

sem atenção médica.
O Brasil figura, em nú-

meros absolutos, na se-
gunda posição do ranking 
de mortos no mundo, com 
mais de 607 mil vítimas da 
covid - cerca de 12% das 
mortes no mundo.

O País fica só atrás dos 
Estados Unidos, que acu-
mulam cerca de 745 mil 
vidas perdidas.

De um modo geral, nes-

te momento, a tendên-
cia mundial é de queda 
da curva de mortes e ca-
sos devido ao avanço da 
vacinação. No entanto, 
a desinformação sobre a 
vacina tem influenciado 
negativamente os resulta-
dos de alguns países, que 
apresentam um cenário 
preocupante, como Rús-
sia, Ucrânia e outras par-
tes do leste Europeu.
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JEB’s: lutador amazonense conquista 
segunda medalha de ouro em menos

 de 24h, no RJ 
Em reedição da final de 

wrestling, o estudante Vic-
tor de Lima Braga, 14, da Es-
cola Estadual Osmar Pedro-
sa, conquistou novamente 
o ouro nos Jogos Escolares 
Brasileiros (JEB’s), desta vez 
na luta greco-romana. Ele 
venceu o representante de 
Santa Catarina, na noite de 
domingo (31/10), no Par-
que Olímpico, na cidade do 
Rio de Janeiro.

Com apoio do Governo 
do Estado, em parceria com 
a Federação Amazonense 
de Desporto Escolar (Fade), 
217 alunos da rede estadual 
participam da competição, 
que segue até o dia 5 de 

novembro. O evento é pro-
movido pela Confederação 
Brasileira de Desporto Es-
colar (CBDE).

Nesta segunda-feira 

(1°/11), Victor terá a opor-
tunidade de ganhar a sua 
terceira medalha, em luta 
estilo livre. O estudante 
falou sobre a sensação de 

enfrentar o mesmo atleta 
em menos de 24h, em mais 
uma final. “Eu já esperava 
que fosse enfrentá-lo. Ele 
é muito bom”, elogiou o 
amazonense.

Para conquistar o segun-
do ouro, o atleta precisou 
vencer outras três lutas, 
sendo uma delas de WO. 
“Realmente foi um dia de 
muita luta [risos]. É uma 
sensação de alívio por tudo 
que passei e sacrifiquei 
para chegar até aqui”, des-
tacou Victor.

Treinador do bicampeão, 
Marlon Júnior, exaltou a jo-
vem promessa da luta ama-
zonense. 

Estudante de Atalaia do Norte
 conquista o bronze na luta estilo livre 

no JEB’s

Aluna da rede municipal é ouro nos 
Jogos Escolares Brasileiros

A estudante Ana Clara 
da Silva Nobre, da Escola 
Estadual Professora Tere-
za Lemos de Oliveira San-
tos, de Atalaia do Norte, 
conquistou a medalha de 
bronze na luta estilo livre, 
no domingo (31/10), nos 
Jogos Escolares Brasileiros 
(JEB’s), realizados no Rio 
de Janeiro. Com apoio do 
Governo do Amazonas, em 
parceria com a Federação 
Amazonense de Despor-
to Escolar (Fade), 217 alu-
nos do Estado participam 
da competição. O evento é 
promovido pela Confede-
ração Brasileira de Despor-
to Escolar (CBDE).

Antes de conseguir co-
memorar a vitória pelo ter-
ceiro lugar, na categoria 
Pesado, Ana Clara, de 13 
anos, fez uma videocha-
mada com a mãe, que es-
tava bastante emocionada. 
“Ela está muito feliz, cho-
rando muito”, revelou a es-

tudante.
Lutadora há quatro anos, 

ela contou como foi a pre-
paração para os JEB’s. 
“Acordo sempre às 7h, faço 
as coisas em casa e vou 
meio-dia para a escola. 
Quando volto, só troco de 
roupa e sigo direto para o 
treino. É assim diariamen-
te, de segunda-feira a sá-
bado. No domingo, tiro o 
dia para descansar”, expli-
cou Ana Clara. A estudante 
não escondeu a emoção e 
a felicidade pela conquista, 
e espera servir de exemplo 
para outras meninas que 
buscam ingressar na luta. 
“Quem diz que luta é coi-
sa de menino, está erra-
do. Nós, meninas, também 
podemos lutar! Não existe 
isso de ser uma modalidade 
masculina, por exigir força. 
Qualquer menina que qui-
ser estar aqui, pode. Basta 
treinar e se dedicar”, incen-
tivou.

A aluna da rede munici-
pal de ensino da Prefeitura 
de Manaus, Ana Carolina 
Tabosa Teodoro, 13, con-
quistou neste domingo, 
31/10, a medalha de ouro 
nos 800 metros na modali-
dade Atletismo, nos Jogos 
Escolares Brasileiros (JE-
B´s), que estão sendo dis-
putados no Parque Olím-
pico na Barra da Tijuca, no 
Rio de Janeiro (RJ).

A atleta, do 7° Ano da Es-
cola Municipal Profa. Fran-
cisca Pereira de Araújo, 
chegou ao ponto mais alto 
do pódio após completar a 
prova com tempo de dois 
minutos 21 segundos e 36 
centésimos. “Estou muito 
feliz por ter conquistado 
esse ouro. Vou levar para 
vocês, é para vocês essa 
medalha, para o Amazo-
nas, para Manaus. Quero 
agradecer às pessoas que 
me apoiam, à minha esco-
la, aos meus pais e ao meu 
treinador”, disse a aluna.

De acordo com o pro-
fessor Ronaldo Barreto 
Antony, coordenador de 
esporte na Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Se-
med) e convidado pela de-
legação para ser oficial nos 
jogos, esse é um momento 
de grande aprendizado na 
vida dos alunos.

“Essa competição, volta-
da para estudantes de 12 a 
14, é um grande momento 
de aprendizagem para es-
ses adolescentes. Eles te-
rão novas experiências e 
levarão isso também para 
os amigos da escola, com 
isso a gente vai potencia-
lizar a prática esportiva 
dentro das unidades de 
ensino, com isso propor-
cionar ao estudante vi-
venciar o esporte de uma 
forma diferente por meio 
de viagens e oportunida-
des que possam contribuir 
para um futuro de sucesso 
dessas crianças”, afirmou 
Ronaldo.


